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Algus kell 18.00, lõpp 20.00
Juhatas: Maire Murumaa
Protokollis: Katrin Liive
Võtsid osa: Revo Falkenberg, Kalle Kaart, Kärt Kooser, Ly Käärik,
Katrin Liive, Kadri Luik, Lauri Oja, Larina Pikulova, Anneli Puksov,
Marge Roio, Kristina Saar, Egle Sisask, Marina Varjun, Algis Väärmaa,
Maili Zimbrot
Puudus: Tatjana Laadi
Päevakord:
1. Hoolekogu sekretäri valimine
2. Hoolekogu esimehe valimine
3. Hoolekogu aseesimehe valimine
4. Hoolekogu töökorraldus
5. Arvamuse avaldamine kooli dokumentidele (põhimäärus, õppekava,
kodukord)
6. Kooli ja lasteaia sünnipäev
7. Jooksvad küsimused
8. Otepää valla arengukava
1.Päevakorrapunkt
Hoolekogu sekretäriks valiti Katrin Liive kõikide kohalolijate poolt häältega.
2.Päevakorrapunkt
Hoolekogu esimeheks valiti Kalle kaart kõikide kohalolijate poolt häältega.
3.Päevakorrapunkt
Hoolekogu aseesimeheks valiti Ly Käärik kõikide kohalolijate poolt häältega.
4.Päevakorrapunkt
Hoolekogu töökorralduse aluseks on hoolekogu esimehe poolt koostatud
töökava.Otsustati , et hoolekogu koosolekud toimuvad 1 kord kvartalis ehk
4 korda aastas.Kiirete küsimuste ja korralduste korral vastavalt vajadusele.

5.Päevakorrapunkt
Põhimääruse-,õppekava-ja kodukorra dokumentides tehti koos mõned
muudatused ja korrigeerimised ning toetati õpetajate ettepanekuid.
Otsustati kõikide kohalolijate poolt anda heakskiit kooli õppekavale ja
kodukorrale. Kooli põhimäärus saata valda koos tehtud ettepanekutega
ülevaatamiseks ja korrigeerimiseks.
6.Päevakorrapunkt
Kooli-ja lasteaia sünnipäev toimub 8. november 2018.
Kooli direktor Maire Murumaa tegi ettepaneku teha see aasta kooli
sünnipäev sellisel kujul nagu laps oleks enda sünnipäeval.Heategevuseks
kohviku korraldamise võiks olla hoolekogu eestvedamisel.
7.Päevakorrapunkt
Küsimused ja ettepanekud olid järgmised:
1. Kas aastal 2019 hakatakse toitu kooli vedama?
Tehti ettepanek järgmisele hoolekogule kutsuda selgitusi andma Otepää
vallavanem Kaido Tamberg.
2. Kust ostetakse kooli puuviljad ja mis hinnaga?
Tehti ettepanek küsida pakkumisi hulgiladudelt.
3. Mis vanuseni lapsed saavad see aasta kommipakid?
Kooli direktor Maire Murumaa vastas, et Otepää vald on teinud siiani ja
teeb ka edaspidi kuni 6-klassini.M.Murumaa ja kooli hoolekogu arvasid
ühiselt, et õiglane oleks kõigile kuni 9-klassini kommipakid teha.
Otsustati, et kool ostab ise 7-9 klassi õpilastele kommipakid(s.o ~31
kommipakki).
4. Kas oleks targem lasteaeda sisenemiseks teha lastevanematele
ühtne ukse kiibisüsteem?
Hoolekogu esimees ja lapsevanem Kalle Kaart arvas, et iga lapsevanem
võiks kiibi ise väljaosta.M.Murumaa arvas, et ukse kiibisüsteem on mõeldav
ja lubas teha päringu vastava firma käest.
Õpilspileti osas tehti ettepanek, et klassijuhataja võiks määrata
konkreetse kuupäeva nt.septembrikuu jooksul toimub õpilaspiletite
pikendamine.
Toitlustamise osas arvas hoolekogu liige ja lapsevanem Marge Roio, et
tuleks üle vaadata mõned kõõgiviljade ebasobivus omavahel.Kurdeti ka
keedukartuli kõvaduse üle.
8.Päevakorrapunkt
Otepää vald on välja töötanud Otepää valla arengukava projekti aastateks
2019-2023, milles on planeeritud teha väga suuri ja olulisi muudatusi valla
haridusvõrgus – Pühajärve, Keeni ja Puka koolides
Otsustati, et kõik hoolekogu liikmed avaldavad oma arvamuse ja teevad
ettepanekuid meili teel ning seejärel teeb hoolekogu esimees Kalle kaart
kokkuvõtte ja esitab pöördumise otepää vallale.
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